
IX Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus 

Punt de reutilització de la Deixalleria 
de Santa Coloma de Cervelló 



Santa Coloma de Cervelló 

Situació 

AMB 
8000 habitants 
Nucli + CG + urbanitzacions 
Deixalleria tipus A integrada a la Xarxa 
Metropolitana 



Deixalleria de Santa Coloma de 
Cervelló 

Situació 



Punt de reutilització 

Plantejament 

- Marc legal vigent – objectiu prioritari – PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ 
- Obj. 4 PRECAT20 – “reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i 
particularment al reutilització” 

- ACCIONS:  
- promoció de l’intercanvi de productes entre particulars 
- promoció de centres per a la reutilització de productes 

- reduir la producció de residus, evitant que els productes que encara es 
troben en bon estat vagin a disposició final. 



Punt de reutilització 

Plantejament 

- avantatges ambientals 
- influència positiva en sensibilització i 
conscienciació ciutadania 
- acceptació 
- convenciment 
- avantatges socials (accés per a ciutadans 
amb pocs recursos) 



Punt de reutilització 

Model 

- espai en el mateix recinte de la deixalleria 
- adequació de l’espai diferenciat 

- espai d’intercanvi de manera no simultània: 
- l’espai serveix de magatzem i expositor 
- usuaris poden dipositar-hi els seus objectes al llarg 
de tota la setmana. 
- l’operari guia, fa valoració estat objectes 
(reutilitzable / reciclable). 
- sota cobert, identificat... 
- per limitar material a retirar i evitar-ne pitjor 
gestió: 1€ (pagar cost servei) 
- seguretat 
- mitjans materials 



Punt de reutilització 

Model 
-objectes a reutilitzar:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- usuaris/es: Particulars 
Serveis socials / Ajuntament 

Productes a reutilitzar % materials potencialment 
reutilitzables 

joguines i jocs 1.29 

llibres 0.1 

material nadó 2.49 

material esportiu 3.07 

mobles 44.69 

parament de la llar i decoració 24.15 

TOTAL 75.79 



Punt de reutilització 

Model 

- PERSONAL 
 - assumit amb personal deixalleria  
 - recepció objectes 
 - manteniment i neteja espai 
 - lliurament objectes 
 - mateix calendari i horaris 
 

- COMUNICACIÓ 
- identificació espai 
- eines comunicació (visites, campanyes, 
butlletí, web...) 



Punt de reutilització 

Costos 

- Inversió inicial 
 - adequació espai 
 - equipament necessari 
 - comunicació 
  

- Explotació personal 
- Estalvi 

- transport i tractament 
- possible ingrés 
 



Punt de reutilització 

Resultats 

- darrer any 1500-1700 objectes reutilitzats 
- 6000 kg 
- 1% del recollit a la deixalleria en pes  
- 0.16 % del total residus municipals 

- estalvi recursos i matèries primeres 
- estalvi energètic 
- estalvi emissions 
- avantatges socials 
- bona percepció ciutadana 



Punt de reutilització 

Futur 

- PLPR 
- PUNT FORT: existència d’un servei de reutilització a 
la deixalleria 
-PUNT FEBLE: no es realitza control i seguiment del 
servei de reutilització 
4.4 FOMENT I MILLORA DEL PUNT DE 
REUTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA 
- millorar les condicions d’emmagatzematge i de 
senyalització d’aquest espai 
- disposar d’un sistema de regulació i control 
d’aquest punt de reutilització.  
- definir normes de funcionament d’aquest servei, i 
incorporar-les al Reglament de la deixalleria. 
- difusió d’aquest espai, dels objectius que 
persegueix i del seu funcionament. 



Punt de reutilització 

Futur 

-Subvenció ARC: 
- adequació espai 
- retolació (categories, objectius, 
funcionament...) 
- definició del procediment de reutilització 
- formació personal deixalleria 

- AMB: 
-  nou programari deixalleria – registre punt 
reutilització 



Punt de reutilització 

Futur 

- Proposta 
- tres mòduls de 240*120*170 amb prestatges 
esglaonats i amb rodes. Calaixos per excedents. 
- forma d’U inversa (passadís intern 80 cm) 
- tendal 
- tres taules 
- estructura de ferro i palets recuperats 



Punt de reutilització 

Futur 


